ا ُل أسرةُال ُعأمُرُيُةُفيُالموصلُ
ا.د .ابرهيم خليل العالف

استاذ التاريخ الحديث المتمرس – جامعة الموصل

كثيرون ُمن ُاالخوة ُواالخواتُوخاصة ُمن ُالباحثين ُاو ُمن ُطلبةُ
الدراسات ُالتاريخية ُالعليا ُاو ُمن ُمحبي ُالموصل ُوتاريخهاُ
سألوني ُعن ُاالسرة ُالعمرية ُفي ُالموصل ُودورها ُفي ُالتاريخُ
الحديثُوالمعاصر ُُ.وبهدفُاالجابةُعنُهذاُالسؤالُاقولُُاننيُ
أخترت ُلحد ُطالبي ُموضوعا ُقبل ُسنوات ُللدراسات ُالعلياُ
والحصولُعلىُالماجستيرُُ،وقدُقدمُهذاُالطالبُرسالتهُوإسمهُ
االخ ُوالصديق ُاالستاذ ُدمحم ُصالح ُدمحم ُالبدراني ُالى ُمجلس ُكليةُ
التربيةُفيُجامعةُالموصلُسنةُُ 6002وكانتُبعنوانُ(ُ:االسرةُ
العمرية ُفي ُالموصل ُ:دراسة ُفي ُدورها ُالسياسي ُوالثقافي ُحتىُ
عام ُُ )ُ 8591ونال ُعليها ُشهادة ُالماجستير ُوكانت ُرسالة ُقيمةُ
اشادتُبهاُلجنةُالمناقشةُُ،وكمُكانُبوديُانُتنشرُالرسالةُلكنُ
ذلكُلمُيحصلُحتىُكتابةُهذهُالسطورُُ.
ومنُالطبيعيُانُاالسرةُالعمريةُفيُالموصلُمنُاالسرُالعريقةُ
ليسُفيُالعراقُوانماُفيُالوطنُالعربيُوالعالمُاالسالميُوالعالمُ
ُ.والعمريونُمنتشرونُفيُمناطقُمختلفةُمنُالعالمُُ.وثمةُأسرُ
كثيرةُتنتسبُاليهمُنقرأُعنهاُوعنُاخبارهاُُ ُ.ويهمنيُاليومُانُ
اقفُعندُاالسرةُالعمريةُفيُمدينةُالموصلُالعراقيةُوهيُالمدينةُ
التي ُتقع ُشمال ُالعراقُ ،ولها ُتاريخها ُالحافل ُباالحداث ُضمنُ
فتراتُوعهودُالتاريخُالقديمُواالسالميُوالحديثُُ.

ولعلُاولُمسألةُالبدُانُنتحدثُعنهاُهناُفيُهذاُالحيزُالمحدودُ
أصل ُالعائلة ُفالمصادر ُ ُالمتداولة ُتكشف ُعن ُان ُهذه ُاالسرةُ
عربيةُمنُالحجازُ ُومنُمكةُالمكرمةُبالذاتُوانهاُتمتدُبإصولهاُ
الى ُالخليفة ُالراشدي ُالثاني ُعمر ُبن ُالخطاب ُرضي ُهللا ُعنهُ
.وعمر ُبن ُالخطاب ُمن ُبني ُعدي ُمن ُقريش ُوكان ُلهذه ُالقبيلةُ
تاريخهاُالناصعُفيُاالسالمُوقبلهُُ،وانُاولُمنُقدمُمنُالعمريينُ
الى ُمدينة ُالموصل ُهو ُقاسم ُبن ُعلي ُوالذي ُيصل ُبنسبه ُالىُ
عاصم ُبن ُعبيد ُهللا ُبن ُعاصم ُبن ُعمر ُبن ُالخطاب ُالعدويُ
القريشي ُالعدناني ُُ ،وان ُقاسم ُهذا ُاو ُالحاج ُقاسم ُالعمري ُهوُ
مؤسس ُ ُفرع ُاالسرة ُالعمرية ُفي ُالموصل ُُ ..وفي ُسنة ُُ578
هجرية ُُ 8921-ميالدية ُبنى ُالعمريون ُلهم ُجامعا ُهو ُجامعُ
العمريةُفيُُمحلةُُبابُالعراقُجنوبيُمدينةُالموصلُُ.
وثمة ُرواية ُتاريخية ُتشير ُالى ُان ُالعثمانيين ُهم ُمن ُجلبُ
شخصين ُالى ُالموصل ُاحدهما ُ ُهو ُالسيد ُعبد ُهللا ُاالعرجي ُمنُ
السادة ُاالشراف ُوالثاني ُ ُالحاج ُقاسم ُبن ُعلي ُالعمري ُمنُ
العمريينُالقاطنينُفيُالحرمينُالشريفينُوسكنُالسادةُفيُشمالُ
مدينةُالموصلُفيُحينُسكنُالعمريةُفيُجنوبهاُوكانُالهدفُمنُ
وراء ُجلبهما ُهو ُانقاذ ُالمدينة ُمن ُحاالت ُالفوضى ُبسببُ
الصراعاتُالسياسيةُوتحقيقُنوعُمنُالتوازنُبينُالسكانُالذينُ
ينتمون ُالى ُقبائل ُعربية ُكثيرة ُ.ولست ُهنا ُفي ُمعرض ُقبولُ
الروايةُأوُرفضهاُحولُاستقدامُالشخصينُلكنيُاريدُانُاقولُانُ
الموصل ُوخالل ُالسنوات ُاالولى ُمن ُالقرن ُالسادس ُعشر ُكانتُ
خاضعة ُلحكم ُالفرس ُالصفويين ُالذين ُحاولوا ُإحداث ُتركيبة ُفيُ
البنية ُاالجتماعية ُفي ُالمدينة ُُ ،لذلك ُعمل ُالعثمانيون ُوفي ُاطارُ
الصراع ُبينهم ُوبين ُالفرس ُعلى ُفرض ُالسيطرة ُعلى ُالموصلُ

سنة ُُ 561(ُ 8982هجرية ُ) ُوانهاء ُالنفوذ ُالفارسي ُالصفويُ
ومماُيفسرُلناُذلكُانُالعثمانيينُدعمواُقاسمُالعمريُالذيُباتُ
يقوم ُبواجب ُالوعظ ُوالخطابة ُواالمامة ُفي ُجامع ُالعمرية ُووفقُ
المذهب ُالحنفي ُويبدو ُانه ُكان ُثريا ُايضا ُوكان ُالى ُجانبه ُثالثةُ
من ُأوالده ُهم ُعمر ُومصطفى ُوعلي ُوقد ُفرضت ُهذه ُاالسرةُ
حضورها ُبعد ُتوجهها ُالى ُالعمل ُالتجاري ُوكان ُلعلي ُابن ُقاسمُ
العمري ُستة ُ ُمن ُاالبناء ُالذكور ُومن ُهؤالء ُتكونت ُاالسرةُ
العمرية ُ ُوتفرعاتها ُ ُالثالثة ُاسرة ُدمحم ُالخطيب ُواسرة ُموسىُ
الخطيبُواسرةُعثمانُالخطيبُُ.
انتهجت ُاالسرة ُالعمرية ُسياسة ُواضحة ُتقوم ُعلى ُدعم ُالسطةُ
العثمانية ُفي ُحكمها ُلوالية ُالموصل ُُ .وفي ُمقابل ُذلك ُحظيُ
العمريونُبإهتمامُالسلطاتُ ُُ،ويوماُبعدُآخرُتوسعتُاالسرةُفيُ
نشاطاتها ُالدعوية ُوالعمرانية ُواالقتصادية ُفأسسوا ُحماماتُ
للرجال ُوالنساء ُُ ،ومصابغ ُللمالبس ُودكاكين ُومحالت ُللبيعُ
والشراءُُ.ومماُكانُيلحظُانهمُواجهواُفيُبداياتُتزايدُنفوذهمُ
معارضة ُمن ُالسادة ُاالشراف ُلكن ُشيئا ُفشيئا ُاخذ ُالوالةُ
العثمانيون ُيقفون ُالى ُجانب ُابناء ُاالسرة ُالعمرية ُوخاصة ُممنُ
تولى ُمنهم ُالقضاء ُُ ،واالفتاء ُوالتدريس ُُ .وقد ُمنحت ُالحكومةُ
العثمانية ُ ُعددا ُمن ُابناء ُاالسرة ُالعمرية ُأراضُ ُوقرى ُعديدةُ
فإزدادُثراءهمُُ.وممنُبرزُمنُالعمريينُفيُالوظائفُالحكوميةُ
احمدُبنُدمحمُبنُعلي ُبنُقاسمُالعمريُوالمتوفىُسنةُُ 8228مُُ،
وفتح ُهللا ُبن ُموسى ُالخطيب ُالعمري ُوالمتوفى ُسنة ُ8259وقدُ
شغل ُمنصب ُقاضي ُوالية ُالموصل ُُ ،وعبد ُالباقي ُبن ُمراد ُبنُ
عثمان ُالخطيب ُالعمري ُالمتوفى ُسنة ُُ 8257والذي ُتولى ُايضاُ
قضاء ُالموصل ُوعلي ُبن ُمراد ُبن ُعثمان ُالخطيب ُابي ُالفضائلُ

العمريُالمتوفىُسنةُُ8711وقدُتولىُمنصبُالمفتيُفيُالموصلُ
ُ.
وخاللُسيطرةُالجليليينُ ُعلىُالموصلُبينُسنتيُُ8111-8762
ُ ،نجد ُان ُما ُميز ُالعالقة ُبين ُالعمريين ُوالجلييين ُكان ُاالنسجامُ
والتعاونُلكنُهذاُاالنسجامُوالتعاونُكانتُتتخللهُبعضُالمشاكلُُ.
وكان ُعثمان ُبن ُعلي ُبن ُمراد ُالعمري ُُ 8770-8766مهندسُ
سياسة ُالتعاون ُمع ُالجليليين ُُ ،وكان ُعثمان ُالعمري ُإداريا ُمنُ
الطراز ُاالول ُوقد ُبرز ُدوره ُعندما ُحاصر ُنادرشاه ُالفارسيُ
الموصل ُسنة ُُ 8711ووقف ُالى ُجانب ُبطل ُالمقاومة ُالموصليةُ
لمواجهة ُالحصار ُالحاج ُحسين ُباشا ُالجليلي ُ.وفي ُسنة ُُ8792
عينه ُالوالي ُالجليلي ُدمحم ُامين ُباشا ُنائبا ُله ُ(كتخدا ُ) ُ.ولعثمانُ
العمريُكتابُمهمُمنُتأليفهُهوُكتابُ(الروضُالنضرُفيُترجمةُ
أدباء ُالعصر ُ) ُ وقد ُحققه ُاالستاذ ُالدكتور ُسليم ُالنعيمي ُونشرهُ
ببغدادُسنةُُُ.ُ8577
وممنُإشتهرُمنُالعمريينُفيُفترةُالحكمُالجليليُعبدُالباقيُبنُ
سليمانُالعمريُُ،ُ 8128ُ –ُ 8715وكانُنائباُللواليُيحيىُباشاُ
الجليليُُ.
طبيعيُانُالعالقةُبينُاالسرتينُالجليليةُوالعمريةُتعرضتُلبعضُ
الفتور ُُ ُ .وتطور ُذلك ُالى ُظهور ُحالة ُمن ُالمعارضة ُالعمريةُ
المسلحةُللحكمُالجليليُوبدعمُمنُاهلُالموصلُُ،وابتدأُذلكُسنةُ
ُ 8161وانتهى ُبنهاية ُالحكم ُالجليلي ُبإعادة ُالموصل ُفي ُعهدُ
السلطانُمحمودُالثانيُُ 8115-8101الىُالحكمُالعثمانيُالمباشرُ
وكان ُقاسم ُباشا ُالعمري ُوالمتوفى ُسنة ُُ 8118من ُابرز ُالذينُ
قادوا ُابناء ُالموصل ُضد ُالجليليين ُمستغال ُالظروف ُاالقتصاديةُ

الصعبةُالتيُواجهتهاُالموصلُانذاكُُ،وخاصةُفيُمجالُاحتكارُ
الحبوبُ.وقدُنجحُثوارُالموصلُفيُسعيهمُالزالةُحكمُالجليليينُ
ُ،وإستصدرواُفرماناُمنُالبابُالعاليُبتوليةُقاسمُباشاُُبنُحسنُ
افندي ُالعمري ُحكم ُوالية ُالموصل ُ(رجب ُ-8612محرم ُُ8617
هجريةُُ8116-8118ميالديةُ)ُُ.وقدُفرُالواليُدمحمُامينُباشاُبنُ
عثمانُباشاُُالجليليُالىُبغدادُ(ُُ61محرمُ-8619جمادىُاالخرةُ
ُ 8619هجريةُُ 8118-8165ميالديةُ)ُُ،ودخلُفيُحمايةُواليهاُ
داؤد ُباشا ُالذيُبذل ُجهوداُكبيرة ُالعادته ُالى ُالوالية ُلكن ُالبابُ
العاليُأصرُعلىُموقفهُوثبتُقاسمُباشاُوالياُعلىُالموصلُسنةُ
ُ .ُ 8118وقد ُيكون ُمن ُالمناسب ُاالشارة ُالى ُان ُوالي ُالموصلُ
قاسمُباشاُالعمريُكانُلهُدور ُ ُحاسم ُ ُفيُانهاءُحكمُداؤدُباشاُ
آخرُالوالةُالمماليكُفيُبغدادُسنةُُ.ُ8118
بعدُعودةُالحكمُالعثمانيُالمباشرُالىُبغدادُُ،والتخلصُمنُحكمُ
المماليكُُ،إتسعُنفوذُأبناءُاالسرةُالعمريةُُ،وبرزُعددُكبيرُمنهمُ
فيُالسياسةُواالدارةُليسُفيُالموصلُُ،وانماُفيُمناطقُمختلفةُ
من ُالدولة ُالعثمانية ُنذكر ُمنهم ُعبد ُالباقي ُبن ُسليمان ُالعمريُ
ُ 8128-8715وكان ُإداريا ُمتمكنا ُوسياسيا ُمحنكا ُوقد ُإختارهُ
الواليُعليُرضاُباشاُالالزُُواليُبغدادُُُ،نائباُلهُُ.
ومنُالشخصياتُالعمريةُالتيُبرزتُفيُجوانبُالسياسةُواالدارةُ
واالفتاء ُعبد ُالباقي ُبن ُسليمان ُالعمري ُُ ،ُ 8128-8715ودمحمُ
فهمي ُبن ُمصطفى ُالعمري ُُ ،8171-8165وعبد ُهللا ُبن ُدمحم ُبنُ
عبد ُهللا ُالعمري ُُ 8175-8751الملقب ُب ُ(باشعالم ُ) ُاي ُرئيسُ
العلماء ُُ ،واحمد ُعزت ُبن ُمحمود ُالعمري ُُ8156ُ –ُ 8161
وحسن ُبن ُمحمود ُبن ُسليمان ُالعمري ُُ 8588ُ -8111والذيُ
تولى ُرئاسة ُبلدية ُالموصل ُُ ،وكانت ُله ُجهود ُعمرانية ُ ُاليزالُ

الموصليونُيذكرونهاُخاصةُوانُبلديةُالموصلُتأسستُفيُسنةُ
ُ.ُ8125
وخاللُالحربُالعالميةُاالولىُُُ8581-8581وقيامُالثورةُالعربيةُ
الكبرى ُسنة ُُ 8582بقيادة ُالشريف ُحسين ُشريف ُمكة ُبرز ُدمحمُ
شريف ُالفاروقي ُالعمري ُُ ُ -ُ 8560-8158وهو ُمن ُالقوميينُ
العربُكممثلُللشريفُحسينُُ -وليُعنهُمقالُطويلُمتوفرُعلىُ
النتُايضاُُ.
وبعد ُتشكيل ُالدولة ُالعراقية ُالحديثة ُُ ،وتتويج ُفيصل ُملكا ُعلىُ
العراقُفيُُ 61آبُسنةُُ 8568لعبتُاالسرةُالعمريةُدوراُكبيراُ
في ُبناء ُالدولة ُومؤسساتها ُاالدارية ُوالعسكرية ُواالقتصاديةُ
والسياسية ُوالثقافية ُوممن ُتميز ُمنهم ُدمحم ُرشيد ُبن ُسليمانُبنُ
عبد ُالباقي ُالعمري ُُ 8569-8126وكان ُمن ُاوائل ُالذين ُنادواُ
بإستقاللُالعراقُوالتخلصُمنُحكمُالعثمانيينُوقدُاشرتُالىُذلكُ
فيُرسالتيُللماجستيرُعنُُ(واليةُالموصلُ:8566-8501دراسةُ
في ُتطوراتها ُالسياسية ُ ُ) ُالتي ُقدمتها ُالى ُجامعة ُبغداد ُسنةُ
ُ.ُ8579
حدُابناءُاالسرةُالعمريةُرشحُليكونُ
أُ
ومنُالمناسبُانُنذكرُبأنُُأ
ملكاُعلىُالعراقُُ،وهوُهاديُباشاُالعمريُُ،ُ8516ُ-8120لكنُ
االنكليزُ ُالمحتلينُللعراقُُ،فضلواُفيصالُعليهُ.اماُخيرُُالدينُ
حسنُالعمريُُ 8598-8150فكانُمنُافضلُرؤساءُالبلدياتُفيُ
الموصل ُوثمة ُشارع ُفي ُالموصل ُبإسمه ُ(شارع ُخير ُالدينُ
العمري ُفي ُالجانب ُااليسر ُمن ُالموصل ُ) ُ.كما ُكان ُمن ُاصدقاءُ
عبد ُالمحسن ُالسعدون ُرئيس ُالوزراء ُالعراقي ُاالسبق ُوعضواُ
فيُحزبهُحزبُالتقدمُالذيُتأسسُفيُبغدادُفيُسنةُ.ُ 8561وقدُُ

كان ُلخير ُالدين ُالعمري ُموقف ُواضح ُفي ُالدفاع ُعن ُعروبةُ
الموصلُعندماُطالبتُبهاُتركياُبعدُانتهاءُالحربُالعالميةُاالولىُ
ُ.
ومن ُالعمريين ُالذين ُبرزوا ُفي ُمجال ُالجيش ُاللواء ُالركن ُدمحمُ
امين ُالعمري ُالذي ُقاد ُانقالبا ُ ُفي ُالموصل ُضد ُانقالب ُالفريقُ
الركن ُبكر ُصدقي ُسنة ُُ ،ُ 8512وكان ُمن ُابرز ُقادة ُالجيشُ
العراقيُالحديثُُ.
كما ُبرز ُامجد ُحسن ُمحمود ُالعمري ُُ 8591-8116في ُمجالُ
االدارةُُ،وكانُقدُانتخبُممثالُللموصلُفيُاولُمجلسُتأسيسيُُ.
والننسىُانُمصطفىُالعمريُُ 8520ُ–ُ8152الذيُاصبحُرئيساُ
لوزراءُالعراقُوارشدُالعمريُالعمريُُ 8571ُ -8111الذيُشكلُ
وزارتينُاالولىُحزيرانُُ81-8512تشرينُالثانيُُ8512والثانيةُ
ُ65شباطُُ1-8591ابُُ.ُ8591
العمريون ُ ُايضا ُبرزوا ُفي ُالميدان ُالثقافي ُومنذ ُمجيئهم ُالىُ
الموصلُسنةُُ 8921وحتىُكتابةُهذهُالسطورُولعل ُمنُابرزُمنُ
تميز ُمنهم ُالحاج ُقاسم ُالعمري ُنفسه ُُ ،فقد ُكان ُعالما ُوداعيةُ
وعلىُاطالعُواسعُفيُمجالُالفقهُوالعلومُالدينيةُفضالُعنُغناهُ
ُ،ومرادُعثمانُالخطيبُالمتوفىُسنةُُ8218ومؤلفُكتابُ(شرحُ
العقائد ُالنسفية ُ) ُُ ،وفتح ُهللا ُبن ُموسى ُالخطيب ُالمتوفى ُسنةُ
ُ 8259وكان ُيدرس ُفي ُمدرسة ُجامع ُالعمرية ُوعبد ُالباقي ُبنُ
مراد ُبن ُعثمان ُالخطيب ُالعمري ُالمتوفى ُسنة ُُ 8257وكان ُمنُ
أدباء ُعصره ُوله ُقصائد ُ ُشعرية ُكثيرة ُذكرها ُصاحب ُكتابُ
شمامة ُالعنبر ُوالزهر ُالمعنبر ُ) ُوالذي ُحققه ُاالستاذ ُالدكتورُ
( أُ
سليمُالنعيميُونشرهُببغدادُسنةُُ.ُ8577

وينبغيُانُنذكرُايضاُيحيىُبنُمرادُبنُعليُابوُالفضائلُالعمريُ
المتوفىُسنةُُ8711وعرفُبإهتمامهُباالدبُوالشعرُُ.ومنُالذينُ
برزوا ُفي ُسعة ُمعلوماتهم ُوموسوعيتهم ُمحمود ُبن ُيونسُ
العمريُالمتوفىُسنةُ..ُ 8716وكانُدمحمُأمينُالعمريُُ-ُ 8711
ُ ُ 8711من ُالمؤرخين ُالبارزين ُوله ُقرابة ُ ُ ُ(ُ )ُ 10كتابا ُوكانُ
موسوعيا ُومن ُابرز ُمؤلفاته ُُ ُ (ُ :منهل ُاالولياء ُومشربُ
االصفياءُمنُساداتُالموصلُالحدباءُ)ُالذيُحققهُاالستاذُسعيدُ
الديوهُجيُونشرهُفيُالموصلُسنةُُ.ُ8527
ويعتبرُياسينُ ُافنديُبنُخيرُهللاُالخطيبُالعمريُُ8182-8719
ايضاُمؤرخاُبارزاُلهُمؤلفاتُمهمةُمنهاُكتابهُ(الدرُالمكنونُفيُ
المآثرُالماضيةُمنُالقرونُ)ُوالذيُحققهُودرسهُاالستاذُالدكتورُ
سيارُكوكبُالجميلُكجزءُمنُمتطلباتُنيلُشهادةُالدكتوراهُمنُ
جامعةُسانتُاندروزُفيُاسكوتلنداُسنةُُ.ُ 8511كماُانُاالستاذُ
معاوية ُ ُناظم ُالعمري ُ ُالمحامي ُنشره ُفي ُجزئين ُفي ُالموصلُ
سنة ُُ ،ُ 6088وأهاني ُنسخة ُ ُمن ُالكتاب ُوكتبتأ ُعنه ُوما ُكتبتهُ
متوفرُُعلىُالنتُُُُ.
وكان ُلدمحم ُنجيب ُبن ُدمحم ُامين ُالعمري ُ(رسالة ُفي ُالحساب ُ)ُ
نسخهاُابنهُدمحمُامينُسنةُُ،ُ 8176وعرفُعنُعبدُهللاُبنُدمحمُ
امين ُالعمري ُتضلعه ُفي ُالسريانية ُُ .وكان ُعبد ُالباقي ُالفاروقيُ
العمريُُ8128-8715منُأبرزُشعراءُوادباءُالقرنُالتاسعُعشرُ
ُ،وعرفُايضاُدمحمُفهميُبنُمصطفىُالعمريُُ 8171-8165فيُ
مجال ُالشعر ُواالنشاء ُُ .كما ُبرز ُاحمد ُعزت ُباشا ُالفاروقيُ
العمري ُُ 8156ُ –ُ 8111بمؤلفاته ُومنها ُكتابه ُ(قانون ُاحكانمُ
االراضي ُ) ُوطبع ُسنة ُُ 8176في ُبغداد ُ ُوكتاب ُ( ُالعقودُ
الجوهريةُفيُمدحُالحضرةُالرفاعيةُ)ُوقدُطبعُفيُالقاهرةُسنةُ

ُ..ُ 8111ولهُكتاباتُفيُجريدةُ(زوراءُ)ُالبغداديةُ.ولخيرُالدينُ
العمري ُُ 8598-8150مؤلفات ُمنها ُكتابه ُ(من ُكل ُواد ُحجر ُ)ُ
نشره ُولده ُحسن ُالعمري ُفي ُبيروت ُسنة ُُ 8576وله ُكتابُ
مخطوطُاطلعتُعليهُعندُولدهُالمرحومُحسنُبعنوانُ(ُ:العراقُ
:مقدماتُونتائجُ)ُلمُيطبعُ.كماُانُلهُكتابُُمخطوطُبعنوانُ(ُ
اوالدُعاصمُبنُعمرُ)ُوكتابُمكتوبُعلىُااللةُالكاتبةُبعنوانُُ(:
الصحف ُوالصحفيون ُ) ُُ ،وله ُبالتركية ُكتاب ُ( ُالواح ُالحربُ
ُ 8581-8581وقد ُاصدر ُسنة ُُ 8505في ُالموصل ُجريدة ُبإسمُ
(النجاحُ)ُباللغتينُالعربيةُوالتركيةُكتبتُعنهاُوماُُكتبته ُمتوفرُ
علىُالنتُوكانتُالجريدةُلسانُحالُحزبُالحريةُواالئتالفُولهُ
مقاالت ُفيها ُبتوقيع ُ(عربي ُ) ُ ُُ .وفي ُكتابي ُ(تاريخ ُالصحافةُ
العربيةُفيُالموصلُ)ُُالذيُطبعتهُفيُالموصلُسنةُُ8512فصلُ
عنهاُُ.ولدمحمُامينُالعمريُالقائدُالعسكريُوالذيُكانُيحملُرتبةُ
لواءُركنُكتابُمهمُبعنوانُ(ُ:تاريخُمقدراتُالعراقُالسياسيةُ)ُ
بثالثةُاجزاءُنشرهُفيُالقاهرةُسنةُُ 8519بإسمُاخيهُدمحمُطاهرُُ
الُمصيبُالعمريُالنهُكانُعسكرياُوالكتابُذوُطابعُسياسيُُ.
وكان ُلناظم ُالعمري ُبن ُعبد ُالمجيد ُبن ُسليمان ُُ8596ُ -8111
مجلس ُادبي ُفي ُالموصل ُعرف ُبإسم ُ(الندوة ُالعمرية ُ) ُكتبتُ
ُعنهاُفيُالنتُ ُُومنُابناءُاحمدُناظمُالعمريُالقاضيُسليمانُ
أُ
والحقوقي ُمعاوية ُالذي ُكما ُسبق ُان ُاشرت ُنشر ُكتاب ُ(الدرُ
المكنونُ)ُُ.ومنُاوالدُاحمدُناظمُايضاُفهميُوحازمُوعبدُالباقيُ
ُ.
واليمكنُ ُلحدُيكتبُعنُالعمريينُاالُويذكرُالمؤرخُوالمستشارُ
القانونيُخيريُدمحمُامينُالعمريُُ 6001-8562صاحبُالمؤلفاتُ
العديدةُومنهاُكتابهُ(ُ:حكاياتُمنُتاريخُالعراقُالحديثُ)ُوطبعُ

فيُالقاهرةُسنةُُ8525وكتابهُ(الخالفُبينُالبالطُالملكيُونوريُ
السعيدُ)ُوطبعُببغدادُُ 8575وكتابهُ(دمحمُيونسُالسبعاويُسيرةُ
سياسيُعصاميُ)ُوطبعُببغدادُسنةُُ.ُ8571
خالل ُمسيرتي ُالعلمية ُالممتدة ُعبر ُنصف ُقرن ُعرفت ُرجاالُ
بارزين ُونساءا ُبارزات ُمن ُاالسرة ُالعمرية ُ ُكتبت ُعن ُمعظمهمُ
في ُكتبي ُومقاالتي ُفي ُالصحف ُوالمجالت ُوفي ُالنت ُ ُليس ُمنُ
السهولةُحصرُاسماءهمُوتوضيحُمجهوداتهمُولكنُالبدُمنُذكرُ
اسماءُبعضهمُومنهمُُ:
 .8اللواء ُالركن ُحسين ُالعمري ُتوفي ُسنة ُُ 6002وكان ُآخرُ
عراقيُيحملُلقبُباشاُ.كانُآمراُلمعسكرُالمنصورُوقائداُ
لكتيبة ُالمدرعات ُالثانية ُوعمل ُبعد ُثورة ُُ 81تموز ُُ8591
متصرفاُ(محافظاُ)ُللواءُالكوتُ(واسطُ)ُ.
 .6الممثلُوالمخرجُالمسرحيُُوالكاتبُالمرحومُاالستاذُشفاءُ
العمري ُمؤسس ُعدد ُمن ُالفرق ُالمسرحية ُفي ُالموصلُُ
منها ُفرقة ُ ُمسرح ُالفنون ُُ 8521وفرقة ُجامعة ُالموصلُ
ُ8579ولهُكتابُُصغيرُُمخطوطُعنُاالسرةُالعمريةُرأيتهُ
عندهُبعنوانُ(ُ:العمريونُفيُالعراقُ:التاريخُوالمالبساتُ)ُ
.توفيُسنةُُُ6081
 .1حفصة ُعلي ُالعمري ُإحدى ُالشهيدات ُالتي ُسقطت ُفيُ
الموصلُبعدُفشلُحركةُالشوافُالمسلحةُفيُُ1آذارُُ8595
معُوالدهاُوقدُسحلُجثتهاُالغوغاءُمنُالشيوعيينُوعلقواُ
جثتهاُعلىُعمودُكهرباءُرحمةُهللاُعليهاُووالدهاُهوُابنُ
عبد ُهللا ُرفعت ُالعمري ُاحد ُرجاالت ُالحركة ُالوطنية ُفيُ
الموصلُوكانُكاتباُمرموقاُ.

 .1سعادُارشدُالعمريُُ 8551-8567مهندسةُمعماريةُوالدهاُ
هو ُأرشد ُالعمريُعمل ُامينا ُ ُللعاصمة ُفيُبغدادُثم ُوزيراُ
ورئيسا ُللوزراء ُوالسيدة ُسعاد ُالعمري ُسيدة ُاعمال ُوكانُ
لها ُمكتب ُللتصميم ُوالديكور ُ.شغلت ُمناصب ُكثيرة ُمنهاُ
مدير ُعام ُشركة ُالمخازن ُالعامة ُ(اورزدي ُباك ُ) ُُ .ولهاُ
نشاطاتُاجتماعيةُنسويةُ.
 .9فائزةُعبدُهللاُفاضلُالعمريُمدرسةُثانويةُومربيةُفاضلةُ
ُ .2االستاذ ُالدكتور ُاكرم ُضياء ُالعمري ُالمؤرخ ُالمعروفُ
المتخصص ُبتاريخ ُالسيرة ُالنبوية ُولي ُعنه ُ ُفصل ُفيُ
موسوعتيُ(موسوعةُالمؤرخينُالعراقيينُالمعاصرينُ)ُ.
 .7حسنُخيرُالدينُالعمريُُ8551ُ-8511خريجُكليةُالحقوقُ
سنةُ–ُ8591جامعةُبغدادُصاحبُشركةُالفالحُفيُالدواسةُ
ولهُعدةُكتبُمنهاُكتابهُعنُاللقالقُنشرهُسنةُُ 8519ولهُ
المام ُبالموسيقى ُوالمقام ُالعراقي ُترجم ُملحمة ُكلكامشُ
ونشرهاُسنةُ.ُ8519
 .1خير ُالدين ُشريف ُالعمري ُطبيب ُوكاتب ُله ُالعديد ُمنُ
المؤلفاتُتولىُمنصبُعميدُمعهدُالمهنُالصحيةُ
 .5االستاذ ُالدكتور ُفاروق ُصنع ُالعمري ُعميد ُكلية ُالعلومُ
االسبق ُ.خريج ُكلية ُالعلوم ُقسم ُالجيولوجيا ُ–جامعة ُبغدادُ
سنةُُ8520ويحملُشهادةُالدكتوراهُمنُجامعةُميزوريُفيُ
الوالياتُالمتحدةُاالميركيةُولهُبحوثُوكتبُمؤلفةُفيُحقلُ
تخصصه ُمنها ُكتابه ُ(ُ :جيولوجيا ُالعراق ُ) ُوكتابهُ
(الجيولوجيا ُالطبيعية ُوالتاريخية ُ) ُ.عمل ُلفترة ُرئيساُ
لتحريرُمجلةُعلومُالراقدينُُ.

 .80فاروق ُدمحم ُهاشم ُالعمري ُخريج ُدار ُالمعلمين ُالعاليةُ
ببغدادُعملُمدرساُفيُالمتوسطةُالمركزيةُوهوُمنُمواليدُ
سنةُُ8518
 .88ممتاز ُاكرم ُالعمري ُُ 8516-8581خريج ُمعهدُ
الحقوق ُبدمشق ُسنة ُُ 8512وكان ُمدير ُعاما ُلوزالرةُ
الداخلية ُسنة ُُ 8599ومديرا ُعاما ُلمصلحة ُالمعارضُ
العراقيةُبعدُثورةُُ81تموزُُ8591ووكيالُلوزارةُالتجارةُ.
 .86ناثر ُاكرم ُالعمري ُبكالوريوس ُتجارة ُمن ُجامعةُ
ليفربول ُ–المملكة ُالمتحدة ُوهو ُمن ُمواليد ُالموصل ُسنةُ
ُ 8587عمل ُسفيرا ُفي ُبيروت ُوواشنطن ُودلهي ُواالممُ
المتحدةُوقنصال ُفيُنيويورك ُوسفيرا ُللعراق ُفي ُلندن ُكماُ
عملُمعاراُفي ُاالممُالمتحدُبينُسنتيُُ 8591-8598فضالُ
عنُتسلمهُمناصبُاخرىُمنهاُمديرُعامُالتجارةُوالحبوبُ
العامةُ.
 .81ندى ُالعمري ُمن ُمواليد ُالموصل ُسنة ُُ 8591وهيُ
طبيبةُمتخرجةُفيُالكليةُُالطبيةُالملكيةُببغدادُسنةُُ8597
وزمالة ُكلية ُاالطباء ُالملكية ُللنسائية ُوالتولي ُفي ُالمملكوُ
المتحدةُسنةُُ8519كماُعملتُرئيسةُلقسمُالنساءُوالتوليدُ
فيُمستشفىُالخنساءُبالموصلُ.ُ8551-8551
 .81اسماعيل ُ ُابراهيم ُاسماعيل ُالعمري ُ ُمحام ُ ُ ُوقاضُ
وهوُمنُمواليدُسنةُُ 8565خريجُكليةُالحقوقُببغدادُسنةُ
ُ ُ 8596-8598له ُمؤلفات ُفي ُالقانون ُكما ُان ُله ُنشاطاتُ
سياسيةُواجتماعيةُوثقافيةُوولدهُايضاُخريجُكليةُالحقوقُُ
وهوُالدكتورُُاحمدُاسماعيلُالعمريُ.

 .89درةُعليُعبدُهللاُالعمريُمنُمواليدُسنةُُ8511وهيُ
شقيقة ُالشهيدة ُحفصة ُالعمري ُعملت ُموظفة ُفي ُمديريةُ
السياحةُبالموصلُولهاُمقاالتُمنشورةُفيُجريدةُالحدباءُ
(الموصليةُ)ُكماُانهاُمصورةُفوتوغرافيةُ.
 .82ناهدة ُالعمري ُمدرسة ُوتربوية ُومديرة ُلثانويةُ
القادسيةُللبناتُقيُالموصلُُ.
 .87الدكتور ُاحمد ُخيري ُالعمري ُوله ُكتابات ُفكريةُ
وفلسفيةُ
 .81سعودُحسنُخيرُالدينُالعمري
 .85خيرُالدينُحسنُخيرُالدينُالعمريُ
 .60الدكتور ُمؤيد ُالعمري ُالطبيب ُالمشهور ُوهو ُابنُ
مصطفى ُالعمري ُرئيس ُوزلراء ُالعراق ُاالسبق ُوللدكتورُ
مؤيد ُولد ُطبيب ُجراح ُيعمل ُحاليا ُفي ُالواليات ُالمتحدةُ
االميركيةُاسمهُالدكتورُعبدُهللاُمؤيدُمصطفىُالعمريُ
 .68عاليةُُالعمريُوهيُمربيةُوناشطةُاجتماعيةُونسويةُ
 .66عاصمة ُشريف ُالعمري ُوهي ُمربية ُفاضلة ُعملتُ
لفترةُمديرةُلمتوسطةُالكفاحُ.
 .61رمزي ُالعمري ُوكان ُنائبا ُفي ُمجلس ُالنواب ُخاللُ
العهدُالملكيُ
 .61ناهدةُالعمريُمربيةُومديرةُثانويةُالقادسيةُللبنات
 .69فلاير ُالعمري ُمواليد  5491خريجة معهد المعلمات
ومربية وفنانة ُتشكيلية ُتطرق ُعلى ُالنحاس ُوالنقش ُعلىُ
الجلد ُوبسبب تميزها في الطرق على النحاس ُرشحت من
قبل وزارة التربية سنة  ،5491لتعمل مشرفة فنية في
مركز اإلشغال اليدوية في الموصلُ ُ ..تعيش ُاليوم ُفيُ

العاصمة ُاالردنية ُ:عمان ُولها ُنشاطاتها ُالفنية ُومعارضهاُ
المستمرةُوليُعنهاُايضاُمقالُمتوفرُعلىُالنتُُ.

